
 
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczowie ogłasza nabór na          
stanowisko: Pracownik Stacji Paliw 
Miejsce pracy: stacja paliw w Kleszczowie. 
Praca na zastępstwo w systemie zmianowym, całodobowym. 
Oferujemy: pracę w profesjonalnym, miłym zespole. 
Wymagania: wykształcenie średnie, ukończony kurs minimum sanitarne, ukończony kurs         
obsługi kas fiskalnych, książeczka zdrowia do celów sanitarnych, zaświadczenie lekarskie o           
braku przeciwwskazań do pracy na stacji paliw. 
Mile widziane: doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta, ukończony kurs pierwszej           
pomocy. 
Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać w naszej siedzibie (Kleszczów, ul.             
Główna 122) w godzinach 7.30 – 15.00, na stacji paliw w Kleszczowie (Kleszczów, ul.              
Główna 37) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@arreks.com.pl w terminie do 2            
października 2020 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Spółki oraz           
pod numerem telefonu: 44 731 37 31. 
Przypominamy o zawarciu w dokumentach aplikacyjnych zapisu treści:  
“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia              
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie               
moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”. 
 
Część informacyjna zgodna z RODO 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia              
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego         
ARREKS S.A., ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@arreks.com.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji            
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z                
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji jednak           
nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy  
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,            
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia           
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody           
w dowolnym momencie  
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w             
pozostałym zakresie jest dobrowolne 
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